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Krytyka wójta gm. Łęczyca 

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Na zimno i brak bie-
żącej wody podczas 

mrozów oraz ogólne fatalne wa-
runki socjalne w budynku dawne-
go więzienia pracownicy „Zieleni 
Miejskiej” już wiele razy zwracali 
uwagę. Najgorzej jest właśnie 
zimą, kiedy po pracy mężczyźni 
niejednokrotnie myli ręce w... 
śniegu. Wiele osób miało nadzieję, 
że po kontroli z PIP, baza zostanie 
przeniesiona jeszcze przed zimą. 
Niestety, tak się nie stanie.

- Temat przeniesienia bazy dla 
jednostki budżetowej „Zieleń 
Miejska” należy w tej chwili do 
jednych z najważniejszych i ko-
niecznych do realizacji. Trwają 
obecnie rozmowy pomiędzy 
dyrektorem jednostki - Karolem 
Niewiadomskim i wykonującą 
zadania i kompetencje burmi-
strza miasta Łęczyca - Moniką 
Kilar-Błaszczyk, by ustalić, jaka 

Trwają prace związane z montażem nowych urządzeń na trzech placach zabaw w  Łęczycy - przy ul. M. Ko-nopnickiej za blokiem 4c, ul. J. Grodzkiej 3/5 i ul. Zachodniej pomiędzy blokami 7 i 9. Koszt nowych urządzeń wynosi 110 tysięcy zł. 

Podczas ubiegłotygodniowej sesji gminy Łęczyca 
jednym z ważnych punktów było uznanie przez 
radę bezzasadności skargi złożonej na wójta Jacka 
Rogozińskiego przez miejscowego przedsiębior-
cę. Opinia większości samorządowców, zdaniem 
radnego Grzegorza Góry, jest błędna. 

Skargę złożył przedsiębiorca z Lubienia, który 
przez remont drogi prowadzącej przez miejscowość, 
został pozbawiony wjazdów na swoje działki. Sprawa 
zaczęła się jeszcze za poprzedniej kadencji samo-
rządu i do dziś nie jest rozwiązana. Przedsiębiorca 
w urzędzie gminy wielokrotnie rozmawiał też o 
potrzebie utwardzenia gruntowej drogi gminnej, 
która również prowadzi do jego działek. Komisja re-
wizyjna rady gminy uznała, że skarga jest bezzasad-
na. Jedynie radny G. Góra z tą opinią się nie zgadza.

- Poprzedni wójt nie zrobił wjazdów na działki 
biznesmena, a w miejscu gdzie one powinny być, 
jest teraz przejście dla pieszych. Z tego co wiem, to 
wójt miał tę sprawę załatwić, dlatego przedsiębiorca 
pierwszą złożoną skargę wycofał. Wjazdy do dziś 
nie są wykonane a droga gruntowa jest w kiepskim 
stanie, dlatego w mojej ocenie skarga jest zasadna. 

Biznesmen został pokrzywdzony przez inwestycję 
poprzedniego wójta, ale to obecny wójt powinien 
teraz pomóc przedsiębiorcy. Chodzi o równe trakto-
wanie. Dla jednych robiło się ślepe drogi przez pola, a 
innym uniemożliwiało wjazdy na ich działki. To były 
karygodne działania – komentował po sesji radny G. 
Góra. - Liczę, że wójt problem rozwiąże.

Obok tematu skargi, podczas sesji podjęto uchwałę 
w sprawie udzielania dofinansowań na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dofi-
nansowania dla jednego gospodarstwa domowego 
wyniesie do 3 tys. zł.

Nie mniej istotną sprawą dla gminnych samorzą-
dowców jest stan dróg, zarówno gminnych, powia-
towych i wojewódzkich.

- Po raz kolejny zgłaszam problem zaniedbanej 
drogi 703 na odcinku biegnącym przez teren naszej 
gminy - mówił radny Andrzej Krzyżaniak. - Zaro-
śnięte rowy i zatoki przystankowe to powszechne 
zjawisko. Administrator drogi, Wojewódzki Za-
rząd Dróg, mimo zgłoszeń i monitów nic z tym 
nie robi.

(mku)

Miejskie korty tenisowe znów 
były gospodarzem dużej, ogólno-
polskiej imprezy. W dniach 9-13 
sierpnia kadeci, czyli 16 – latkowie 
walczyli o trofea w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Super Seria Kadetów. To impreza, 

która odbyła się czwarty raz z 
rzędu. Ma rangę Super-Serii, czyli 
najwyższej z możliwych. Honoro-
wy patronat nad imprezą objął 
marszałek województwa łódzkie-
go Witold Stępień oraz burmistrz 
Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk.

Monika Kilar-Błasz-
czyk tuż po objęciu 

nominacji na stanowisko p.o. bur-
mistrza miasta mówiła o potrze-
bie utworzenia żłobka w Łęczycy. 
Jak się okazuje zainteresowanie 
rodziców jest duże, a oddział 
żłobkowy chętnie poprowadzi 
przedszkole nr 2.

Od pomysłu do realizacji jeszcze 
daleka droga. Największą prze-
szkodą są oczywiście pieniądze 
potrzebne na sfinansowanie przed-
sięwzięcia. Urząd nie wyklucza, że 
żłobek w Łęczycy powstanie, mimo 
że nie byłby finansowany z pienię-
dzy unijnych.

- W bieżącym roku urząd miejski 
w Łęczycy przeprowadził ankietę 
dotyczącą potrzeby utworzenia 
żłobka na terenie miasta. Rzeczy-

wiście, zainteresowanie ze strony 
rodziców maluchów jest bardzo 
duże. W tej sprawie w najbliższym 
czasie odbędzie się spotkanie z dy-
rektorem przedszkola nr 2 w Łęczy-
cy, który ubiegał się o utworzenie 
żłobka na terenie placówki. Został 
również złożony wniosek o dofi-
nansowanie ze środków unijnych 
na ten cel. Uzyskał on pozytywną 
ocenę merytoryczną, ale nie znalazł 
się na liście projektów dofinansowa-
nych – informuje Wioletta Stefa-
niak, kierownik wydziały kultury, 
promocji, oświaty i sportu. - Temat 
ten będzie ponownie analizowany 
i, jeśli pojawią się możliwości finan-
sowe oraz organizacyjne, istnieje 
duża szansa na utworzenie miejsca 
dla najmłodszych dzieci. 

(zz)

KierowniczKa będzie 
seKretarzem
Od 4 września se-
kretarzem gminy 

Łęczyca będzie Anna Zarębska, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Obecna kie-
rowniczka GOPS zastąpi na sta-
nowisku Monikę Kilar-Błaszczyk, 
która skorzystała z bezpłatnego 
urlopu w gminie Łęczyca, żeby 
pełnić obowiązki burmistrza 
miasta Łęczyca.

Nowa sekretarz gminy praco-
wać będzie na zastępstwie, więc 
ogłoszenie konkursu nie było 
wymagane. Wójt Jacek Rogoziń-
ski na powołanie nowego sekre-
tarza ma 3 miesiące, jednak jak 
podkreślał 19 lipca, kiedy urząd 
został bez sekretarza, chciałby, aby 
brakującego urzędnika udało się 
zatrudnić jak najszybciej. 

(zz)

Tenisowy turniej w Łęczycy

Doposażają place zabaw
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Czy powstanie żŁobeK?

Radny Góra popiera przedsiębiorcę 

Łęczyca

Kolejna zima 
w zdewastowanej bazie?

Po kontroli przeprowadzo-
nej przez Państwową In-
spekcję Pracy kilka miesięcy 
temu, szefostwo „Zieleni 
Miejskiej” do 30 września 
miało czas, żeby przenieść 
bazę jednostki w zdecydo-
wanie lepsze pod względem 
warunków socjalnych miej-
sce. Termin został przedłu-
żony do połowy przyszłego 
roku i wszystko wskazuje 
na to, że pracownicy ZM 
spędzą kolejną zimę w bazie 
przy ul. Kilińskiego.

O przeniesieniu bazy „Zieleni 
Miejskiej” na ulicę Staromiejską 
mówi się od dawna. Obecnie nie 
jest już takie pewne, że w tym 
miejscu będzie nowa baza ZM

lokalizacja na terenie miasta jest 
możliwa i odpowiednia do prawi-
dłowego wykonywania zakresu 
zadań JBZM. Obecnie w budżecie 
nie są zabezpieczone żadne środki 
finansowe na adaptację obiektu, 
który zostanie przeznaczony na 
bazę – informuje Wioletta Stefa-
niak z urzędu miejskiego. - Termin 
przeniesienia, po ustaleniach z 
Państwową Inspekcją Pracy, został 
wydłużony do czerwca 2018 r. Do 
tego czasu, po rozmowach również 
z radą miejską w Łęczycy, najpraw-
dopodobniej już w budżecie na 
kolejny rok, zostaną zaplanowane 
środki.

(zz)Zrujnowane wnętrze bazy przy ul. Kilińskiego
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Łęczyca

Wybryki chuligań-
skie w mieście to nic 

nowego. Tym razem zdewasto-
wana została tablica informa-
cyjna na rogu ulic Belwederskiej 
i Ozorkowskiej. O zniszczo-
nej gablocie rozmawialiśmy z 
Krzysztofem Urbańskim, do-
radcą burmistrza ds. inwestycji, 
który zwraca uwagę, także na 
inne problemy.

- Dewastację zgłosiłem urzę-
dowi na początku tygodnia. Do 
środy nic nie zrobiono. Później 
jedynie zdemontowana została 
zniszczona część i pozostawiono 
samą ramę. Nie jest to zresztą 
jedyny kiepski obrazek z terenu 
miasta. Niewykoszone trawni-
ki, brudne chodniki, zarośnięta 
ścieżka nad zalewem... można tu 
jeszcze długo wymieniać. Bardzo 
nad tym boleję, bo moje rodzinne 
miasto jest dla mnie ważne – po-
wiedział nam K. Urbański, który 
obecnie przebywa na zwolnieniu 

lekarskim. 
K. Urbański raczej nie będzie 

miał już większego wpływu na 
miejskie sprawy, mimo że pełnio-
na przez niego (jeszcze) funkcja 
daje mu wiele możliwości.

- Niestety, według informacji 
pozyskanej od p.o. burmistrza, po 
zakończeniu przerwy chorobowej 
nie będzie dla mnie miejsca w 
urzędzie – usłyszeliśmy.

(mku)

Doradca krytykuje burmistrz 

Tablica informacyjna została 
zniszczona

zegar nie wytrzymał upałów
Od kilku dni zegar na 
elewacji magistratu 

nie działa. Problemy z jego funk-
cjonowaniem były już od dłuższe-
go czasu, kiedy to raz działał a raz 
nie. Teraz awaria jest poważniej-
sza. Jak informuje urząd miasta, 
w najbliższym czasie zegar ma zo-
stać naprawiony. Na ten moment 
nie jest znana przyczyna usterki.

(zz)

Zegar zainstalowany na budynku 
urzędu miejskiego od kilku dni nie 
działa

Uwaga na zboczeńca
Łęczyca W internecie aż huczy 

od komentarzy miesz-
kańców w sprawie zboczeńca, 
który zaczepiać ma młode osoby 
(głównie chłopców), składając im 
niemoralne propozycje.

„Na terenie Łęczycy od kilku dni 
chodzi pan, który zaczepia młode 
osoby, (zazwyczaj młodych chło-
paków/dzieci) i składa zboczone 
propozycję w zamian za pieniądze. 
Wczoraj zaczepił mnie z chłopakiem 
koło stacji PKP, dzisiaj brata koleżanki 
na rynku. Proszę uważać na dzieci 
i gdy zaczepi kogoś z was od razu 
zgłosić to na policję. Teraz są to tylko 
głupie propozycje, ale nie wiadomo 
co człowiekowi strzeli do głowy, 
strach wychodzić przez takich ludzi” 
- to wiadomość opublikowana przez 
mieszkankę.

Pod wpisem rozgorzała dyskusja. 
Kilka osób potwierdza, że w mieście 
ktoś rzeczywiście składa niemoralne 
propozycje młodym mieszkańcom, 
lub pyta, kto mógłby być zaintereso-
wany seksem za pieniądze.

Błażej S. napisał: „Do mnie do-
szedł wczoraj, miał około 50 lat na 
oko. Pytał się gdzie znajdzie chłopa 
na noc, bo mu ch...j stoi i lubi jak mu 
ktoś rurę przeczyści. Takich słów się 
nie spodziewałem, ale to oznacza, ze 
ludzkość schodzi na dno.”

Z kolei Daria N. także miała stycz-
ność z mężczyzną, przed którym 

przestrzegają inni internauci:„Ostat-
nio szliśmy z kolegami i również go 
spotkaliśmy. Zapytał o papierosa i 
chwilę z nim porozmawialiśmy, po 
czym zaproponował nam świetną 
imprezę u siebie w domu (twierdził, 
że mieszka na Konopnickiej, obok 
sportowego) w zamian za zrobienie 
któremuś z chłopaków „loda”. Byli-
śmy w szoku.”

Dawid G. pisze o wyglądzie łęczy-
canina i zauważa, że w takiej sytuacji, 
sprawy nie powinno się lekceważyć. 
„Ludzie, ten dziadek chodzi w zielo-
nych butach, jest średniego wzrostu. 
Spotkać go można na rynku i na 
Belwederskiej. Trzeba działać, bo taki 
człowiek w końcu może zrobić komuś 
krzywdę”.

Pytanie, co można zrobić? Przede 
wszystkim rozmawiać. Kilka osób 
twierdzi, że informacja o niemoral-
nych propozycjach to tylko pogłoski 
i niepotrzebne sianie paniki. Może to 
prawda, tym bardziej, że jak wynika 
z relacji mieszkańców, mężczyzna 
nie jest agresywny, jedynie składa 
niedwuznaczne propozycje. Ostroż-
ności jednak nigdy za wiele, tym 
bardziej, że policja, jak twierdzi, o 
niczym nie wie. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
do komendy nie wpłynęło w ostatnim 
czasie żadne zgłoszenie dotyczące 
tego rodzaju sytuacji – informuje mł. 
asp. Agata Bierzyńska, zastępująca 
oficera prasowego KPP w Łęczycy.

(zz)

Według relacji opublikowanej w internecie, m.in. w pobliżu dworca PKP 
mężczyzna w średnim wieku zaczepiał młode osob
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Dla wielu mieszkańców gminy Gra-
bów, to kolejny dramat po czerwco-
wym gradobiciu. Rolnicy jeszcze nie 
otrząsnęli się po nawałnicy sprzed 
kilku tygodni, a znów 
muszą liczyć straty. 

W czwartek nad 
ranem grad 

wielkości przepiórczych jaj niszczył 
najpierw gminę Grabów, później 
pustoszył pola w gminie Daszyna. 
Przepadły uprawy, wichura zrywała 
dachy.

- Nie mam już siły. Zdą-
żyliśmy położyć nową papę 
na dachu po czerwcowym 
gradobiciu a już przyszło na-
stępne - mówi Wiesław Bart-
niak, rolnik ze wsi Borucice 
(gm. Grabów). - Mamy dach 

do całkowitej naprawy a pole 
wygląda wręcz dramatycznie. 
Zniszczona jest kukurydza, 
burak. Praktycznie niewiele 
zostało.

W sąsiednim gospodarstwie 
sytuacja nie wygląda lepiej.

- Siano w stodole zmokło, 
dach jest podziurawiony 
- relacjonuje Waldemar Mi-
kołajczyk. - Zastanawiam 
się co teraz dać bydłu do 

jedzenia a już o zimie nawet nie chcę 
myśleć.

Kilkanaście minut później nawałnica 
przeszła przez gminę Daszyna. 

- Od rana rolnicy przychodzą do 
urzędu i mówią o skutkach gradobi-
cia. Sytuacja wygląda 
fatalnie. Większość 
upraw została znisz-
czona. Nie pamiętam, 
żeby naszą gminę w 
ostatnich latach tak 
spustoszył żywioł. 
Sprawa dotyczy kil-
ku sołectw. Rolnicy 
znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji – ko-
mentuje Zbigniew 
Wojtera, wójt gminy 
Daszyna. - Będziemy 
teraz przyjmować wnioski o szacowa-
nie szkód i powoływać komisję. 

Niemalże doszczętnie zniszczone 
są pola m.in. w Starej Żelaznej (gm. 

Wiesław Bartniak z Borucic (gm. Grabów) jest załamany. To była już druga nawałnica w ciągu kilku tygodni, która zniszczyła domy i uprawy
Wichura zerwała dach u Stanisława Kowalczyka w 

Starej Żelaznej 

Żywioł 
zniszczył 
uprawy Wszystkie 

pomidory na 
polach zostały 

zniszczone

Daszyna). Przepadły pomidory, ogórki, 
papryka, cukinie, kukurydza, cebula 
nasienna i inne warzywa. Do tego, jak 
mówią rolnicy, do 80% ziarna wylecia-
ło z kłosów.

- Ja straciłem 3ha 
pszenicy, 
1ha bobu 
jesiennego, 
70 arów pe-
luszki i bobi-
ku, po pół ha 
pomidorów 
i ogórków. 
Zostały tyl-
ko warzy-
wa, które 
miałem w 
szklarniach i 

pod tunelami. 
Wielu mieszkańców zostało z niczym. 
Pół gminy jest spustoszone – mówi 
Wiesław Sikorski, sołtys Starej Żela-

Kukurydza 
jest całkowicie 

połamana

znej. - Z ubolewaniem oglądam 
pola swoje i sąsiadów. Tyle warzyw 
jest zmarnowanych. Z tych upraw 
nic się nie uratuje.

Oprócz ogromnych strat w plo-
nach, nawałnica powaliła drzewa i 
zerwała dachy. 

- Gradobicie było niesamowite. 
Obudził mnie hałas. Tłukło chyba 
z godzinę, a podwórko momen-
talnie zrobiło się białe. Grad miał 
wielkość orzechów – wspomina 
Stanisław Krawczyk ze Starej 
Żelaznej. - U mnie zerwało dach 
w stodole. Teraz trzeba będzie 
zabezpieczyć go plandeką, żeby 
woda nie leciała do środka. Wa-
rzywa też przepadły.

Rolnicy z gminy Daszyna mogą 
zgłaszać swoje straty do urzędu 
gminy, w pokoju nr 5 (tel. 24 389 04 
18) do 23 sierpnia.

(zz), (mku)

Ziarno wyleciało 
z kłosów

ogłoszenie

Gm. Daszyna Gm. Grabów
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reklama

Możliwość zgła-
szania pomysłów 

do projektu obywatelskie-
go marszałka województwa 
łódzkiego pojawiła się w tym 
roku po raz pierwszy i od 
razu spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Wnioski o 
realizację pomysłu w Łęczycy 
zgłosili także pracownicy 
starostwa powiatowego. W 
mieście miałoby stanąć kilka 
ławek, np. diabła Boruty albo 
Jana Pawła II.

- Z naszego regionu złożo-
no 46 wniosków, nie jest to 
dużo. My także złożyliśmy 2 
wnioski. Pierwszy dotyczy 
ustawienia 6 ławeczek tema-
tycznych za  kwotę 300 000 zł. 
Zaproponowaliśmy ławeczkę 
Benedykta Polaka, Marii Ko-
nopnickiej, Jana Pawła II, Żoł-
nierza walczącego w walkach 
nad Bzurą, diabła Boruty i 
Kwinto przy kinie Górnik – 
wymienia Krystyna Pawlak, 
wicestarosta łęczycki. 

Drugi wniosek złożony przez 
łęczyckie starostwo opiewa na 
kwotę 50 000 zł i obejmuje orga-
nizację Forum rolno-gospodar-
czego, adresowanego głównie 
do rolników i przedsiębiorców 
rolnych. 

(mku)

Kwinto przy kinie 
i Jan Paweł II 

w alejach
Łęczyca

W tej kamienicy mieszkał 48-latek. Jego sąsiedzi nie wierzą w oskarżenia 
byłej partnerki denata

ŚmieRtelne osKaRŻenie
48-letni Bogdan K. 
powiesił się w ko-

mórce przy ul. Ozorkowskiej. 
Wcześniej miał rozmawiać z 
sąsiadami i żalić się na swoją 
partnerkę z którą miał 5-letniego 
synka. - Usłyszałem, że konkubi-
na oskarżyła go o molestowanie 
jej nastoletniej córki. Bogdan był 
kompletnie załamany. Chyba 
dlatego ze sobą skończył – mówi 
jeden z sąsiadów. 

Sąsiedzi są wstrząśnięci tym, co 
się stało. 

- Tego samego dnia, kiedy Bog-
dan mówił mi o tych oskarżeniach, 
powiedział też, że chyba się zabije. 
Trochę sobie porozmawialiśmy, by-
liśmy przyjaciółmi, przekonywałem 
go, że nie tędy droga. Bogdan mówił 
mi, że do żadnego molestowania 
nigdy nie doszło. Ja mu wierzę. To 
był dobry, spokojny, pomocny i 
uczciwy człowiek. Mocno kochał 
swojego synka i robił wszystko dla 
niego – usłyszeliśmy od jednego z 
sąsiadów. - Nie miał życia z tą swoją 
partnerką. Raz była z nim, raz u in-
nego. Bogdan zawsze przyjmował 
ją z powrotem, bo jest matką jego 
synka, choć ona sama ma ograni-
czona władzę rodzicielską wobec 
chłopca, to chyba o czymś świadczy.

Kolejny sąsiad potwierdza słowa 
kolegi.

- Ja też widziałem się z Bogdanem 
dzień przed jego samobójstwem. Mó-
wił o tych oskarżeniach, ja absolutnie 
w to nie wierzę. Był zmartwiony i 
jakby nieobecny. We wtorek widzia-
łem go rano, wychodził z synkiem. 
W życiu bym nie pomyślał, że widzę 
go ostatni raz – usłyszeliśmy. - To 
był naprawdę dobry człowiek, jego 
samobójstwo jest dużą stratą.

Jak się okazuje 48-latek myślał co 
najmniej od kilku dni o odebraniu 
sobie życia. 

- W piątek widział się z moim 
mężem. Powiedział, że trudno mu 
znieść myśl o tych oskarżeniach. 
Bardzo to przeżywał, zabolało go 
to strasznie, musiał być naprawdę 
wrażliwy. Przyznał się, że miał już 
na szyi zaciśnięty kabel od żelazka, 
ale ostatecznie zrezygnował. Mówił, 
że tylko synek trzyma go przy życiu. 
Mieli spotkać się z moim mężem i spo-
kojnie o wszystkim porozmawiać, już 
nie zdążyli – powiedziała nam jedna z 
lokatorek kamienicy, w której miesz-
kał 48-latek. - Nikt z nas nie wierzy, że 
Bogdan mógłby dotknąć tę dziewczy-
nę. Ona i partnerka Bogdana wszyst-
ko zmyśliły. Nikt tutaj nie ma o nich 
dobrego zdania. Nastolatka raczej nie 
wygląda na grzeczną dziewczynką, 
a jej matka lubi zaglądać do kieliszka. 
Po samobójstwie sąsiada, zapadła się 
pod ziemię. Tutaj się nie pokazuje, w 

mieście też jej nie widujemy. Nawet na 
pogrzeb nie przyszła.

Tragicznego dnia rano 48-latek 
zaprowadził synka do dobrej 
znajomej. Chłopiec został pod 
jej opieką. Mężczyzna sam udał 
się na ulicę Ozorkowską, gdzie 
od czasu do czasu porządkował 
opuszczoną działkę. Jak powie-
dzieli nam przyjaciele 48-latka, 
mężczyzna poszedł do garażu 
znajdującego się na działce, 
wszedł na beczkę, i założył sobie 
pętlę na szyję. Znalazł go kolega, 
zaniepokojony długim pobytem 
Bogdana K. na działce. Było około 
godziny 14.

Po informacji o samobójstwie 
mężczyzny, pracownicy MOPS-u, 

wraz z policją pojechali odebrać 
synka 48-latka. 

- Po tej tragedii, chłopczyk prze-
bywał u rodzonego brata 48-latka. 
Rozmawiałam z tą rodziną. Mał-
żonkowie podjęli decyzję i chcą, 
żeby dziecko z nimi zostało. Już 
poczynili pierwsze kroki formal-
ne, żeby zostać rodziną zastępczą. 
Sami mają córkę, chłopczyk dobrze 
zna tych państwa, świetnie czuje 
się w ich towarzystwie. Zamieszka 
w domu pod Łęczycą. Na pewno 
będzie pod najwłaściwszą opieką. 
W tej sytuacji dobro dziecka jest 
najważniejsze – komentuje Iwona 
Porczyńska, kierowniczka MOPS 
w Łęczycy. 

(zz)

Łęczyca
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Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa reprezentowało powiat pod-
dębicki na Europejskim Festiwalu Folklorystycznym „EUROPADE 2017”.
Festiwal odbywał się w Finlandii a udział w nim wzięło ponad 6000 
uczestników z całej Europy. Zespól Ludowy „Bałdrzychowianie” 
oprócz pokazu folkloru, wziął udział w warsztatach tańca fińskiego 
oraz wielkiej paradzie wszystkich zespołów, reprezentując stroje, 
tańce i muzykę.

W jednej z miejscowości w gm. 
Zadzim doszło niedawno do 
nietypowego wypadku. 30-latek 
krzycząc o wybawicielu rzucił się 

pod nadjeżdżający z przeciwka 
samochód. 

Na przestrzeni kilku ostatnich 
miesięcy doszło do kilku nie-

szczęśliwych wypadków, 
okoliczności których wyja-
śnia prokuratura. Ostatni 
miał miejsce w nocy z 3 na 
4 sierpnia.

- 30-letni kierowca zatrzy-
mał swoje auto na poboczu 
drogi w gminie Zadzim. 
Wysiadł z samochodu, po 
czym rzucił się pod nadjeż-
dżający z przeciwka pojazd 
– mówi Marek Wojtysiak, 
zastępca prokuratora re-
jonowego w Poddębicach. 

Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że 30-latek tuż przed 
popełnieniem samobójstwa 
krzyknął o nadjeżdżającym 
wybawicielu. Prokurator 
Wojtysiak nie chce zdra-
dzać szczegółów toczącego 
się w tej sprawie śledztwa. 
Potwierdza jednak, że w tej 
sytuacji nie można mówić 
o przypadkowości.

- 30-latek nie został przez 

samochód potrącony. Nie można też 
mówić o tym, że nie widział nadjeż-
dżającego auta – słyszymy. 

Jak udało nam się ustalić, proku-
ratura zakłada dwie wersje – męż-
czyzna mógł być pod wpływem 
środków odurzających, nie wy-
klucza się też choroby psychicznej. 

W tym miesiącu prokuratu-
ra zakończyć ma śledztwa dot. 
dwóch śmiertelnych wypadków 
w których także zginęli młodzi 
ludzie. Jeden z nich miał miejsce 
w gm. Wartkowice. 

- 32-latek usiadł na środku drogi 
w Zalesiu w gm. Wartkowice. 
Nadjeżdżająca ciężarówka wjecha-
ła wprost na niego. Mężczyzna był 
pijany. Jednak takie zachowanie, 
nawet odurzonego alkoholem, 
nie powinno mieć miejsca. Wy-
jaśniamy dlaczego doszło do tej 
tragedii. Z kolei w gm. Pęczniew 
zginął 30-letni motocyklista. Do 
wypadku doszło w momencie, gdy 
kierowca jednego z samochodów 
wycofywał tyłem pojazd z zatocz-
ki. Motor uderzył w samochód 
– dodaje prokurator M. Wojtysiak. 

(ps)

Do 11 sierpnia gościli w Unie-
jowie studenci Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. Udało nam 
się podpatrzeć efekty pleneru 
malarskiego ponad 50-ciu stu-
dentów pierwszego roku. Stu-
dentów można było spotkać w 
przeróżnych zakąt-
kach miasta.
Opiekunem grupy 
jest profesor Woj-
ciech Leder, kie-
rownik katedry ma-
larstwa ASP. Warto 
przypomnieć, że 
profesor Leder 
prowadził już w 
Uniejowie zeszło-
roczne warsztaty 
pn. „EKO PLENER”.

Chyba nie było 
przechodnia, który 

w ub. poniedziałek nie obejrzałby 
się na ul. Łódzkiej za kobietą spa-
cerującą boso i owiniętą jedynie 
ręcznikiem. Niektórzy żartowali, 
że kobieta zmierza w stronę kom-
pleksu basenów termalnych. Inni 
z uśmiechem mówili, że oryginal-
ny strój - jak na centrum Poddębic 
– wynika z tropikalnej pogody. 
Jedno jest pewne. Plażowiczka 
wzbudziła powszechne zaintere-
sowanie i z całą pewnością nie ma 
się temu co dziwić. 

(ps) 
8 s ierpnia na 
terenie nowej 

komendy odbyły się uroczy-
stości związane z obchodami 
powiatowego święta policji. 
Gospodarzem uroczystości był 
komendant wojewódzki policji 
w Łodzi insp. Andrzej Łapiński 
oraz poddębicki komendant 
powiatowy insp. Krzysztof Kot-
kowski. Wśród obecnych gości 
znaleźli się między innymi poseł 
na Sejm RP Piotr Polak i woje-
woda łódzki – Zbigniew Rau.

Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Policji odznaczono mł. insp. 
Jarosława Zielińskiego - I zastęp-
cę komendanta powiatowego 
policji w Poddębicach. Ponadto 
wręczono akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne funkcjo-
nariuszom miejscowej komendy. 
Podczas uroczystości nastąpiło 
poświęcenie nowego radiowozu 
skody yeti.

Po uroczystym apelu komen-
dant wojewódzki oraz komen-
dant powiatowy po poświeceniu 
nowej siedziby komendy odebrali 

Z ręcznikiem 
przez miasto 

Poddębice 

Poddębice 

Bałdrzychowianie w Finlandii

Studenci ASP 
w Uniejowie 

Święto połączone z prezentacją 

z rąk wykonawcy symboliczne 
klucze. Powierzchnia użytkowa 
całego budynku wynosi ponad 
2 tysiące mkw. Budynek zapro-
jektowano w kształcie litery C. 
Jest to obiekt trzykondygnacyjny, 
podpiwniczony, w którym prze-
widziano miejsca pracy dla 88 
osób. W piwnicy zlokalizowano 
magazyny, podręczne składnice 

akt, szatnie dla pracowników 
komendy, warsztat konserwatora, 
pokój sprzątaczek, palarnię, węzeł 
cieplny, wentylatornię, pomiesz-
czenie na akumulatory, zaplecza 
sanitarne, salę ćwiczeń wraz z 
pomieszczeniami towarzyszącymi 
oraz zespół strzelnicy.

Łączny koszt budowy komendy 
wraz z dotychczasowym wyposa-
żeniem wyniósł ponad 14 mln zł.

Równolegle odbył się piknik 
profilaktyczny dla mieszkańców. 
Zaprezentowano sprzęt policyjny. 
Przeprowadzono również sze-
reg konkursów z nagrodami w 
zakresie bezpieczeństwa. Wśród 
wystawianego sprzętu pojawiły 
się policyjne więźniarki, radiowóz 
ruchu drogowego, armatka wod-
na, policyjne motocykle i rowery. 

Podczas pikniku można było 
obejrzeć robota pirotechnicznego 
będącego na wyposażeniu poli-
cyjnych antyterrorystów, a także 
dowiedzieć się o procedurach i 
warunkach przyjęć do policji. 

Krzyczał, że nadjechał wybawiciel

Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznych wypadków. Na zdjęciu 
prok. M. Wojtysiak.
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Ks. Paweł Sudowski, 
proboszcz parafi i św. 
Katarzyny, uważa, 
że część parafi an 
potraktowała go 
niesprawiedliwie 

Poddębice Ulotki przed-
stawiające w 

bardzo negatywnym świetle 
ks. Pawła Sudowskiego, pro-
boszcza parafi i św. Katarzy-
ny, trafi ły do wielu mieszkań-
ców. Część ulotek wyłożona 
została tuż przy kościele. 
Można było przeczytać o 
poważnych zarzutach i pla-
nach... wywiezienia probosz-
cza na taczce. Kroplą, która 
przepełniła czarę goryczy, 
była śmierć bezdomnego. 

48-letni Walerian P. (nazwi-
sko do wiadomości red.) zmarł 
we wraku cinquecento po-
rzuconego na ul. Wodnej. W 
samochodzie bezdomni często 
urządzają alkoholowe libacje, 
świadczy o tym chociażby 
liczba pustych butelek po dena-
turacie. O problemie pisaliśmy 
już w Reporterze. Dzwoniliśmy 
w sprawie na policję. Jednak 
nic się nie zmieniło. Wrak 
nadal straszy. Bezdomny, jak 
się dowiedzieliśmy, został w 
cinquecento znaleziony 3 dni 
po swojej śmierci. 

- Waluś, to był dobry człowiek 
– mówi Stanisław Witczak 
(ksywka Pingol). - Poddębice to 
małe miasto i wszyscy go znali. 
Od lat chodził po ludziach i 
prosił o wsparcie. Był chory. 
Miał rany na nogach, które nie 
mogły się zagoić. Jednak czy 

to, że ktoś pije alkohol, przekreśla 
go całkowicie jako człowieka? 
Proboszcz nie chciał go nawet po-
chować. Nie było mszy w kościele. 
Na pochówek musiał przyjechać 
duchowny z innej parafi i. Tak nie 
powinno być. 

W dobrych słowach o zmarłym 
wypowiada się też Jarosław Ciał-
kowski (pseud. Ciołek).

- Trzeba być odważnym, żeby 
przyznać się do uzależnienia. Ja 
także nie ukrywam, że od czasu 
do czasu lubię sobie wypić. Ale 

to nic złego, krzywdy nikomu nie 
robię. Podobnie było z Walerkiem. 
Nikogo nie skrzywdził. A to, że 
lubił sobie wypić... no cóż, nikt 
nie jest doskonały. Szczególnie 
ksiądz powinien być tolerancyjny 
a nie przekreślać człowieka tylko 
dlatego, że był alkoholikiem. 

Ks. proboszcza negatywnie 
oceniają nie tylko ludzie ze śro-
dowiska denata. Rozmawialiśmy 
z kilkoma osobami, które – jak 
nam powiedziały – są związani 
z miejscową parafi ą. 

- Historia się powtarza. Kolejny 
proboszcz i kolejny niewypał. Tak 
szczerze, to nie dziwię się, że te 
karteczki z krytyką proboszcza są 
rozprowadzane w mieście. To nie 
jest w porządku, że nie chciał od-
prawić uroczystości pogrzebowej 
za tego nieszczęsnego bezdomne-
go. Ludzie mają mu również za 
złe, że jest pazerny na pieniądze. 

Moja wnuczka musiała mu dać 
prawie 2 tysiące zł za ślub. Pro-
boszcz się bardzo ceni – słyszymy.

Kolejna parafi anka wspomina 
swoją niedawną rozmowę z pro-
boszczem. 

- Powiedziałam proboszczowi, 
że nie podoba mi się to, iż robił 
problemy przy pochówku Wale-
riana. Znałam go dobrze. Wiem, 
że był wierzący. Proboszcz mi 
natomiast odpowiedział, 
że nie chciał, aby cia-
ło bezdomnego 
było w koście-
le, bo śmier-
działo. Nie-
boszczyka 
p r z y -
w i e ź l i 
w p r o s t 
na cmen-
tarz i od 
razu po-
chowali. 
Taka po-
stawa jest 
niegodna dla 
duchownego. 
Ludzie już mają 
dosyć. Zresztą nie 
tylko oni. Wikariusze 
też się skarżą. Jeden 
z nich już przeniósł 
się do innej parafii. 
Natomiast parafianie 
zaczynają jeździć do 
kościoła w Siedlątko-
wie. Tam chociaż pro-
boszcz jest bardziej 
ludzki. 

Ks. proboszcz Paweł 
Sudowski nie zgadza 
się z krytyką. Twier-
dzi, że niektórzy prze-
inaczają fakty. 

- To nie jest tak, że 
nie chciałem pocho-
wać bezdomnego. 
Sam wiele razy mu 
pomagałem, jak do 
mnie przychodził 
po wsparcie. Znałem 
go dobrze. Po pro-
stu tego dnia było 
dużo pogrzebów 
i zadzwoniłem do 

- Walery był dobrym 
człowiekiem – wspominają 
jego koledzy, Stanisław 
Witczak i Jarosław Ciałkowski 

Kartki z negatywnymi komentarzami o proboszczu trafi ły do wielu mieszkańców 

Bezdomny ma 
skromny grób. 
Pochował go 
ksiądz z innej 
parafi i 

natomiast odpowiedział, 
że nie chciał, aby cia-
ło bezdomnego 
że nie chciał, aby cia-
ło bezdomnego 
że nie chciał, aby cia-

było w koście-
ło bezdomnego 
było w koście-
ło bezdomnego 

le, bo śmier-
było w koście-
le, bo śmier-
było w koście-

działo. Nie-
boszczyka 

Taka po-
stawa jest 
niegodna dla 
stawa jest 
niegodna dla 
stawa jest 

duchownego. 
niegodna dla 
duchownego. 
niegodna dla 

Ludzie już mają 
duchownego. 
Ludzie już mają 
duchownego. 

dosyć. Zresztą nie 
Ludzie już mają 
dosyć. Zresztą nie 
Ludzie już mają 

tylko oni. Wikariusze 
dosyć. Zresztą nie 
tylko oni. Wikariusze 
dosyć. Zresztą nie 

k s ię d z a  z 
parafi i w Bu-
dzynku, aby 
p o c h o w a ł 
Waleriana. 
Współczu-
ję,  że  t a k 
zakończyło 
się jego ży-
cie. Jeśli zaś 
c h o d z i  o 

k o l -
porto-
w a n e 
na mój 

t e m a t 
informa-

cje, to nic 
o  t y m n ie 

wiem. W parafi i nie ma żad-
nego konfl iktu, między mną 
a wikariuszami. Parafianie 
mają prawo do swoich opinii, 
o ile ta ocena nie jest krzyw-
dząca. W tej sprawie uważam, 
że zostałem potraktowany 
niesprawiedliwie. 

tekst i fot. (ps)

48-letni Walerian P. zmarł we wraku cinquecento 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 247: Odłożone, nie stracone.
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UŚmieCHniJ siĘ
* Pacjent skarży się doktorowi:
- Panie doktorze nie mogę usnąć. 
Przewracam się z boku na bok i nic.
- Też bym nie zasnął jakbym się tak 
wiercił. 
* - Heniu, co byś zrobił, jakbyś mnie 
zastał z obcym chłopem w łóżku?
- A to bym wziął jego białą laskę i 
walnął mu w głowę.
- A skąd on by miał białą laskę?
- Bo musiałby być ślepy, żeby pójść z tobą do łóżka. 

* * *
* Rozmowa kwalifi kacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej 
pracy. 

* * *
* Córka do matki:
- Mamo, całe lata z uprzejmości udawałam, że zna-
leźliście mnie w kapuście. Teraz twoja kolej wierzyć, że 
przenocuję u koleżanki. 

* * *
* Sędzia na rozprawie rozwodowej:
- Postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys. zł mie-
sięcznie.
- Świetnie, Wysoki Sądzie - odpowiada mąż. - Ja też od 
czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie. 

* * *
* Wiekowy rolnik i jego żona opierają się o ścianę chlewu, 
kiedy kobieta tęsknie przypomina, że za tydzień będzie 
złota rocznica ich ślubu. 
- Zróbmy przyjęcie, Stefan - zasugerowała - Zabijmy 
świnię. 
Rolnik podrapał się w siwą głowę:
- Rany, Elka - w końcu odpowiedział - Nie widzę powodu, 
żeby świnia ponosiła odpowiedzialność za coś, co stało 
się 50 lat temu. 

* * *
* - Jesteś najpiękniejszą, najbardziej uroczą i czarującą 
dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem...
- E tam, po prostu chcesz mnie przelecieć.
- ...i w dodatku jesteś całkiem bystra! 

ZUPA Z BATATóW Z CHO-
RIZO

Składniki:
1 mały seler
1 średnia cebula
1 średnia marchew
4 ząbki czosnku
4 średnie bataty
1l bulionu warzywnego
kilka listków świeżej kolendry
oliwa 

Etapy przygotowania:
Podsmażamy pokrojoną w kost-
kę cebulę, seler, marchew i 
bataty. Następnie dodajemy 
rozgnieciony czosnek. Całość 
podlewamy bulionem warzyw-

nym i gotujemy przez pół go-
dziny. 5 minut przed końcem 
dodajemy świeże listki kolendry. 
Ściągamy z ognia, przyprawiamy i 
blendujemy. Na sam koniec zupę 
przecieramy przez sitko. 

PIKANTNy INDyK Z MIODEM, 
GRUSZKAMI I ŚWIEŻyM 

TyMIANKIEM
Składniki:
świeża pierś z indyka (ok. 800 g) 
3-4 łyżki mąki 
2 łyżki ostrej, czerwonej papryki 
(mielonej)
garść świeżego tymianku
4-5 gruszek
8-10 szalotek
1 czerwona cebula
1-2 duże łyżki miodu
1 łyżka musztardy Dijon
1-2 łyżki octu balsamicznego 
oliwa z oliwek
sól i pieprz ziołowy
Do podania:
kasza kuskus (przygotowanie wg 
instrukcji na opakowaniu) 

świeża natka pietruszki 
prażone orzechy włoskie

Etapy przygotowania:
Pierś z indyka dokładnie płucze-
my, kroimy na cienkie plastry, do-
prawiamy solą i świeżo zmielonym 
pieprzem ziołowym. Obtaczamy 
w mące i mielonej papryce. Sza-
lotkę kroimy na cienkie krążki i 
delikatnie podsmażamy na patelni 
z łyżką oliwy z oliwek. Dodajemy 
miód, musztardę, ocet balsamicz-
ny i świeży tymianek. Zwiększamy 
ogień i dodajemy kawałki indyka 
oraz ćwiartki czerwonej cebuli. 
Smażymy. Zmniejszamy płomień 

i dorzucamy ćwiartki gruszek 
(możemy zostawić skórkę). Du-
simy pod przykryciem przez 10 
minut. Podajemy z kaszą kuskus 
zmieszaną ze świeżą natką pie-
truszki i podprażonymi orze-
chami (kaszę możemy pokropić 
oliwą z oliwek).
Komentarz:Jako dodatek to 
tego dania, idealnie pasuje kon-
fi tura z żurawin lub kawałki sera 
pleśniowego. 

MUFFINy CyTRyNOWE
Składniki:
cukier - 150 g
cytryna - 3 łyżeczki skórka otarta
jajko - 2 szt.
jogurt naturalny - 250 ml
masło - 125 g
mąka pszenna - 300 g
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
sól - 1 szczypta

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. 
W trakcie rozgrzewania piekar-

nika zmieszaj wszystkie suche 
składniki w jednej misce, w 
drugiej wszystkie składniki 
mokre (osobiście do mokrych 
dodaję też ziarna z połowy laski 
wanilii). Wlej mokre do suchych 
i wymieszaj, niezbyt dokładnie. 
Formy do muffi nów wyłóż pa-
pilotami (możesz kupić gotowe 
lub przygotować domowym 
sposobem). Wlej ciasto do fo-
remek – do trzech czwartych 
wysokości. Wstaw i piecz przez 
ok. 22-25 minut. Możesz podać 
z dżemem cytrynowym, lukrem 
lub same. Nie są zbyt słodkie, 
więc ( jeżeli lubisz słodkie) moż-
na użyć dżem.
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Entuzjaści kultury indiańskiej zjechali do Uniejowa. Mogli z bliska zobaczyć jak wygląda indiańska wioska 
lub taniec Pow Pow. Zresztą atrakcji było bez liku. Organizatorzy zadbali o oryginalną oprawę imprezy z 
grami i zabawami a także jarmarkiem rękodzieła indiańskiego. Można było również wysłuchać muzyki 
na żywo. 

tipi pod termami 
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Główny Inspektor Farma-
ceutyczny wycofał z obrotu 
terenie całego kraju syrop 
dla dzieci Multi Sanostol w 
butelkach o zawartości 600 g. 
Chodzi o sześć partii prepara-
tu, których termin ważności 
mija w listopadzie i grudniu 
przyszłego roku. Taką de-
cyzję podjął, gdy producent 
- spółka Takeda Pharma - po-
informował, że jego produkt 
nie spełnia wymogów bez-
pieczeństwa i jakości. Syrop 
Muli Sanostol stosowany jest 
jako środek na wzmocnienie, 
m.in. po przebytych infekcjach 
i przy zwiększonym zapo-
trzebowaniu organizmu na 
witaminy. 

Kryminalni z kutnowskiej ko-
mendy odzyskali skradzionego 
mercedesa ML skradzionego w 
Ozorkowie w ubiegłym roku. 
Mundurowi mimo upływu cza-
su nadal pracowali nad sprawą 
i zatrzymali mężczyznę, który 
usłyszał zarzut paserstwa. Z 
informacji posiadanych przez 
funkcjonariuszy wynikało, że na 
jednej z posesji w miejscowości 
Bardzinek może znajdować się 
skradziony 24 czerwca ubiegłe-
go roku mercedes 
ML. Informacja ta 
potwierdziła się. 7 
sierpnia około godz. 
15.30 policjanci 
znaleźli w jednym z 
budynków gospo-
darczych poszuki-
wany samochód. 
Policjanci podjęli 
obserwację po-
sesji. Po pewnym 
czasie pojawili się 
tam dwaj męż-
czyźni. Jednym z 

nich był właściciel budynku. Pod-
czas przeszukania samochodu, 
którym przyjechali mężczyźni, 
znaleziono klucze do budynku, 
w którym ukryto skradzione 
auto oraz kluczyki pasujące do 
skradzionego mercedesa. Tego 
samego dnia zatrzymano do 
sprawy 39-letniego mieszkańca 
powiatu kutnowskiego. 8 sierp-
nia mężczyzna usłyszał zarzut 
paserstwa, za co grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności. 

UwaGa! 
Miał pomóc 

a szkodzi 

Postrzępione fl agi wymienione 
Ozorków Mieszkańcy z niedowierzaniem patrzyli na fl agi trzepo-

czące na masztach ustawionych na rondzie Solidarności. 
W końcu miejsce jest reprezentacyjne, a fl agi (narodowa i Solidarności) 
wyglądały fatalnie. Nie dość, że brudne – to w dodatku postrzępione. 
Jednym słowem wstyd. W sprawie zniszczonych fl ag zadzwoniliśmy do 
urzędu miasta. Po naszej interwencji na masztach zawisły nowe fl agi. 

(stop)

Odzyskali samochód 
skradziony w Ozorkowie 

Na końcu ulicy Staszica – w 
stronę strefy, emocje sięgnęły 
zenitu. Jeszcze nie tak dawno 
mieszkańcy walczyli o godne 
warunki do życia. Domagali się 
niezbędnych modernizacji w 
zakładzie Tubądzin. Znów nie 
mają spokoju. Kością niezgody 
są plany inwestycyjne zakładu 
Geberit. 

- Będą miał za płotem kolejną 
fabrykę. To jest już przesada. Na 
pewno będzie śmierdzieć a hałas 
będzie nie do zniesienia – uważa 
Aleksy Kowalczyk.

Równie blisko ogrodzenia od-
dzielającego strefę od domów 
mieszka Zygmunt Pałasz. 

- Nasza sytuacja na pewno nie 
jest do pozazdroszczenia. Tak 
szczerze mówiąc, to zastanawiamy 
się z żoną nad sprzedażą domu. 
Problem jest jednak w tym, że 
nieruchomość, z powodu swojej 
bliskości od strefy, znacznie straciła 
na wartości – słyszymy. 

Bogusława Skiba napisała w 
imieniu mieszkańców petycję do 

władz miasta a także starosty oraz 
przedstawiciela zakładu Geberit. 

-  J e s t e ś m y 
pewni, że roz-
budowa tego za-
kładu wpłynie 
na zwiększenie 
uciążliwości. Już 
teraz nie da się 
na osiedlu nor-
malnie mieszkać. 
Huk od przeła-
dunku, pracy 
wózków widło-
wych jest nie do 
zniesienia. Bu-
dzimy się już o 
3 – 4 nad ranem. 
Moja córeczka 
jest  wieczn ie 
zmęczona. Do 
tego dochodzi 
jeszcze fetor od 
działających na 
strefi e zakładów. 
Wyczuwa się ja-
kieś chemikalia, aceton – twierdzi 
pani Bogusława. 

Kazimierz Michalak także 
źle ocenia wpływ strefy na życie 

mieszkańców Sta-
szica. 

- Do tej inwesty-
cji Geberit szyko-
wał się już od jakie-
goś czasu. Plany 
zostały pokrzyżo-
wane medialny-
mi informacjami 
o uciążliwościach 
związanych ze 
strefą. Magistrat 
z o r g a n i z o w a ł 
szereg spotkań 
z mieszkańcami. 
Ale czy to coś da? 
- pyta K. Michalak. 

Od Mariusza 
Ost rowskiego, 
sekretarza mia-
sta, dowiadujemy 
się, że w tej chwili 
urząd uzgadnia z 
zakładem Geberit 

wymagane przepisami wymogi 
dot. oddziaływania na środowisko. 

- Geberit jest zobowiązany przy-
gotować tzw. operat środowisko-
wy. Już na etapie spotkań z miesz-
kańcami przedstawiciele zakładu 
zapewniali, że ich inwestycja nie 
będzie uciążliwa. Zastosowane 
mają zostać najnowocześniejsze 
urządzenia eliminujące ewentu-
alne uciążliwości. Z tego co wiem, 
na dachu zainstalowany ma zostać 
ekran akustyczny.

Mieszkańców nie przekonują 
zapewnienia z magistratu. 

- Mały ekran na dachu, to sta-
nowczo za mało. Powinni wybu-
dować wzdłuż płotu jeden, wysoki 
ekran akustyczny. Poza tym Gebe-
rit oprócz dużego ekranu powinien 

zadbać o nasadzenia wzdłuż ogro-
dzenia strefy – mówią mieszkańcy.

Nasz reporter próbował poroz-
mawiać w ub. tygodniu o inwesty-
cji. W dyżurce ochroniarzy usły-
szeliśmy, że osoba odpowiedzialna 
za rozbudowę jest w tej chwili na 
urlopie. 

Dowiedzieliśmy się, że w nowej 
hali Geberit kształtować i przycinać 
ma metalowe złączki do produk-
tów sanitarnych. 

tekst i fot. (stop)

Mieszkańcy narzekają 
na strefę 

Plany rozbudowany jednej z działających w strefi e fi rm wywołały protest. Ludzie obawiają się uciążliwości związanych z nową inwesty-cją. Budynek produkcyjno-magazynowy ma bowiem stanąć w bliskiej odległości od domów. 

Ozorków 

- Ta strefa, to nasze przekleństwo – mówi Kazimierz Michalak

Domy znajdują się blisko ozorkowskiej strefy

- Nie możemy spać od tych 
hałasów – słyszymy od 

Bogusławy Skiby 

- Geberit powinien wybudować przy ogrodzeniu duży ekran akustyczny – uważa Zygmunt Pałasz 

go roku mercedes 
ML. Informacja ta 
potwierdziła się. 7 
sierpnia około godz. 
15.30 policjanci 
znaleźli w jednym z 
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Na równoległej do ul. 
Unii drodze gruntowej 

właśnie rozpoczęły się prace związa-
ne z kładzeniem sieci wodociągowej. 
Właściciele przylegających do drogi 
domów już od dawna czekali na 
remont traktu. Przy okazji kładzenia 
wodociągu pytają, kiedy na drodze 

położony zostanie asfalt. 

Dokładny termin póki co nie 
jest znany. Zanim wylany zostanie 
asfalt, w drodze powinna pojawić 
się kanalizacja. Ta inwestycja uza-
leżniona jest jednak od zaintere-
sowania działkami (pomiędzy ul. 
Piłsudskiego a Unii), które miasto 
wystawiło na sprzedaż. 

(stop)

Powalone drzewa, za-
lane ulice, zerwane 

linie energetyczne i przewody trak-
cyjne – to efekt potężnej burzy jaka 
przeszła nad ranem w ub. czwartek. 
Żywioł rozpętał się przed szóstą. 
Najpierw pioruny i silny wiatr, a 
następnie obfity deszcz a nawet 
grad. Wielu rolników załamuje ręce 
z powodu strat w uprawach. Nawał-
nica spustoszyła pola, wyrządziła 
też spore szkody w mieście. Narze-

kali pasażerowie, którzy od rana 
nie mogli korzystać z komunikacji 
tramwajowej. Linia 46 została unie-
ruchomiona z powodu uszkodzonej 
trakcji. W wielu domach występo-
wały przerwy w dostawie prądu. Po 
nawałnicy znów zaświeciło piękne 
słońce. Ale jest to bardzo zdradliwa 
pogoda. Synoptycy ostrzegają przed 
kolejnymi, bardzo gwałtownymi 
burzami. 

(stop)

Kiedy położą asfalt?

nawaŁniCa przeszŁa 
naD regionem 

Tramwaje nie kursowały z powodu uszkodzonych przewodów trakcyjnych

oliwKa cudem uRatowana
Ozorków Roczna sunia za-

wdzięcza życie przy-
padkowi. Gdyby nie zbieraczka 
grzybów, która wybrała się do lasu 
pod Solcą Wielką, mały kundelek 
przywiązany do drzewa zapewne 
skończyłby tam 
swój żywot. Oliw-
ka – tak nazwa-
na została suczka 
– doszła już do 
zdrowia i czeka na 
swój nowy dom. 

Niedawno pisa-
liśmy w Reporte-
rze o przypadkach 
wyrzucania psów 
w okresie wakacyj-
nym. Niestety, do 
takich sytuacji do-
chodzi często. Pod 
opieką stowarzysze-
nia „Podaj łapę” jest 
w tej chwili prawie 
20 pokrzywdzonych 
przez byłych opiekunów psów. 

- Oliwka dość szybko nabrała po-
nownego zaufania do ludzi. W tej 
chwili przebywa ze mną. Szukam 
dla niej nowego domu – mówi Joanna 
Racka. 

Suczka nie jest duża. Na pewno 
byłaby szczęśliwa, gdyby trafiła 

pod opiekę odpowiedzialnej osoby. 
Po tym, jak została przywiązana 
do drzewa, ma jeszcze tylko na szyi 
niewielką szramę. 

- Sznurek wbił się w ciało, jak chciała 
się wyswobodzić. Można się tylko 

domyślać co czuła, 
gdy widziała jak jej 
poprzedni opiekun 
odchodzi i pozosta-
wia ją samą w lesie. 
Na szczęście suczkę 
zauważyła grzy-
biarka. Najpierw 
pojechała z nią do 
miejscowej, najbliż-
szej firmy wypoży-
czającej przyczepy. 
Tam suczka dostała 
wodę. Tego samego 
dnia Oliwka zosta-
ła przewieziona do 
urzędu gminy w 
Ozorkowie – dodaje 
pani Joanna. 

Nie wiadomo jak długo Oliwka była 
w lesie. Władze gminy podjęły decy-
zję o sterylizacji suczki. Zamieściły 
również na swojej stronie internetowej 
informację o poszukiwaniu dla Oliw-
ki nowego domu. 

- Nasze stowarzyszenie współ-
pracuje zarówno z gminą, jak 
i miastem. Dlatego Oliwka 
ostatecznie znalazła się u mnie. 
Mam nadzieję, że znajdziemy 
dla niej ciepły kąt – słyszymy 
od J. Rackiej.

W tej chwili stowarzyszenie 
ma do oddania blisko 20 psów. 
Wszystkie zwierzęta zostały 
poszkodowane przez swoich 
byłych opiekunów. Zaledwie 
tydzień przed odnalezieniem 
Oliwki w lesie do stowarzysze-
nia trafiła suczka, która została 
przywiązana do jednego z 
przystanków tramwajowych 
pod Ozorkowem.

- W tej sytuacji były opie-

kun wykazał się trochę większą 
roztropnością. Wiadomo, że na 
przystanku zawsze ktoś jest i przy-
wiązane zwierzę szybko zostało 
uwolnione. Ubolewam jednak nad 
tym, że w większości przypadków 
bezbronne zwierzęta są nieludzko 
traktowane. Zupełnie nie tak dawno 
zostaliśmy na przykład poinformo-
wani o sześciu szczeniakach, które 
ktoś wyrzucił w worku do rowu 
przy drodze pod Parzęczewem. W 
te wakacje trafił także do nas skrajnie 
wycieńczony pies błąkający się na 
wsi pod Grabowem. Miał głębokie 
rany na szyi. Można przypuszczać, 
że był przez większą część swojego 
życia trzyma-
ny na łańcuchu. 
Widocznie go-
spodarz uznał, 
że pies jest mu 
już niepotrzeb-
ny i po prostu 
wyrzucił go jak 
zbędną rzecz – 
mówi Joanna 
Racka. 

tekst i fot. 
(stop)

Oliwka czeka na nowy dom 

Suczka przywiązana była do drzewa i 
pozostawiona w lesie 

Głębokie rany na szyi

Odnaleziona suka 
na przystanku 
tramwajowym 
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W jaki sposób wje-
chać do garażu na-

przeciwko którego stoi znak 
informujący o przystanku? Do-
datkową przeszkodą jest wysoki 
krawężnik. Z całą pewnością 
to nie lada wyczyn zaparkować 
pod blaszanym dachem. Jednak 
o sprawie redakcja została po-
informowana z innych, bardziej 
istotnych przyczyn. Jeden z prze-
chodniów słusznie zauważył, że 
droga do garażu prowadzi wprost 

przez chodnik. Tak nie powinno 
być – twierdzi nasz czytelnik. 

Teren na którym stoją garaże jest 
prywatny. Nie zastaliśmy właści-
ciela działki na 
której stoi kil-
ka blaszaków. 
Warto się za-
stanowić, czy 
w tym miej-
scu powinny 
stać garaże.

(stop)

Przy niektórych ulicach przydałoby się więcej koszy na 
śmieci. Nieczystości walają się na trawnikach. Tak jest na 

przykład przy ul. Unii, blisko zatoczek parkingowych. Kierowcy 
wyrzucają głównie butelki po napojach. Nie brakuje również 
kartonowych opakowań, chociażby po pizzy. 

(stop) 

Nietypowe miejsce na garaże 

Przydałoby się więcej koszy Ogromne emocje przy kramach 
Ozorków O tym jak bardzo 

ważną kwestią w 
mieście jest sprawa handlu na stra-
ganach świadczy nasza rozmowa z 
kupcami a także klientami takich 
punktów. Zdenerwowanie kupców 
wynika z faktu, że niektórzy miesz-
kańcy krytykują kramy ustawione 
na chodnikach lub w miejscach – ich 
zdaniem – do tego nieprzeznaczo-
nych. Jest jednak pokaźna grupa 
ozorkowian, która nie wyobraża 
sobie zakupów bez przyulicznych 
bazarków. 

Najwięcej emocji wzbudzają kramy 
ustawione naprzeciwko popularnej 
w mieście „Stodoły”, czyli pawilonu 
handlowego Społem. Praktycznie 
codziennie spotkać można w tym 
miejscu handlujących warzywami i 
owocami. 

- Czy to jest legalne? Czy w naszym 
mieście można rozłożyć kram, gdzie 
się komu podoba? – pyta jeden z na-
szych czytelników. - Przecież jest plac 
targowy. Tam powinien odbywać się 
handel. 

Nie trzeba być prorokiem, aby 
przewidzieć, jak na podobne pytania 
zareagowali kupcy sprzed „Stodoły”.

- A komu się to nie podoba? - usły-
szeliśmy. - Płacimy miastu placowe 
i na pewno nie łamiemy przepisów. 
Zresztą mieszkańcy chcą, aby były 
takie kramy. Wielu robi u nas zakupy. 
Nie jesteśmy dla nikogo konkurencją. 

W obronie kupców stanęli klienci. 
- Chcemy, żeby można było robić 

tu zakupy. Towar jest 
świeży, a nie taki jak 
w supermarketach 
– zauważa jedna z 
mieszkanek. 

- Ci ludzie zarabiają 
w ten sposób na życie 
i nie powinno się im 
utrudniać prowadze-
nia w tym miejscu 
handlu – dodaje na-
stępny klient. 

Warto wspomnieć, 
że gazeta zaintere-
sowała się handlem 
przed „Stodołą” po 
wcześniejszych zgłoszeniach. Kilka 
tygodni temu otrzymaliśmy maila z 
prośbą o zajęcie się tematem. Mieszka-
niec Ozorkowa argumentował, że kra-
my utrudniają przejście chodnikiem. 
Poza tym blisko znajduje się bankomat. 
Wybierający pieniądze mogą czuć się 
skrępowani, gdy tuż za plecami mają 
kupców i klientów. 

O opinię pytamy Grażynę Dobro-
wolską, prezes „Społem”.

- Biorąc pod uwagę aspekt handlo-
wy, to nie przeszkadzają mi kramy 
ustawione przed sklepem. Być może 
powinno się jednak zwrócić uwagę 
na fakt związany z zajmowaniem 
chodnika. Odpukać, ale gdyby coś się 
działo – na przykład wybuchł pożar, to 
straż powinna mieć swobodny dojazd 
do sklepów. 

W pobliżu pawilonu spożywczego 
„Społem”, przy ul. Nowe Miasto, rów-

nież ustawione są kramy. Nie 
zajmują jednak 
chodnika. 

- W tym miej-
scu handlujemy 
już prawie 20 
lat. Ostatnio za-
uważyliśmy ja-
kieś niezdrowe 
zainteresowanie 
takim handlem. 
Kilka dni temu 
w internecie za-
mieszczone zo-
stało zdjęcie na-
szych kramów z 

podpisem, 
że zabieramy klientów pobliskiemu 
sklepowi. A tak nie jest. Ze „Społem” 
mamy bardzo dobre kontakty. Uwa-
żam, że konkurencja jest w samym 
środowisku kupców - usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop)

Stragany przed „Stodołą”. Klientów nie brakuje

Zainteresowaniem cieszą się też kramy na Nowym Mieście 
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Peeling skóry głowy po-
budza krążenie, oczyszcza, 
pozwala pozbyć się resztek 
kosmetyków. To sposób na 
zachowanie skóry w dobrej 
kondycji, na pobudzenie 
wzrostu włosów, odżywie-
nie. Domowy peeling zaj-
muje zaledwie kilka minut 
i warto go wykonać przed 
umyciem włosów.

Co dobrego daje peeling
 skóry głowy?

Bród, łój i pozostałości po 
kosmetykach do włosów za-
tykają mieszki włosowe. To 
powoduje, że skóra swędzi, 
łuszczy się i jest podrażnio-
na. Regularny peeling skóry 
głowy pozwala ostatecznie 
pozbyć się zanieczyszczeń, 
odblokowuje mieszki wło-

sowe i ułatwia wzrost 
zdrowym włosom.

Peeling skóry głowy 
wykonuj maksymalnie 
1-2 razy w tygodniu. Jeśli 
czujesz nadmierne swę-
dzenie głowy, a włosy na 
pozbawione życia, wy-
próbuj delikatny peeling 
skóry. Regularne masaże 
skóry głowy pobudza-
ją krążenie, a usuwanie 
martwych komórek na-
skórka ułatwia wzrost no-
wym włosom, oczyszcza 
również skórę, która staje 
się gładka i nawilżona. 
Wypróbuj peeling skóry 
głowy również wtedy, 
gdy zauważysz na skórze 
drobne, ropne krostki. One 
również mogą być oznaką 
zatkanych mieszków wło-
sowych. 

Przewianie może być przyczyną 
wielu przykrych dolegliwości. 
Zwykle przyczynia się do rozwoju 
przeziębienia, jednak czasami 
po przewianiu może dojść do 
powstania stanów zapalnych, np. 
ucha czy szyi.

Przewianie: objawy

Na przewianie głowy można się 
skarżyć np. po wyjściu na dwór z nie 
do końca wysuszonymi włosami 
lub po zdjęciu czapki ze zgrzanej 
głowy. Wtedy najczęściej pojawiają 
się: ostry ból głowy, zaburzenia kon-
centracji i ogólne złe samopoczucie.

Z podobnych przyczyn może 
dojść do przewiania ucha. Wów-
czas obserwuje się objawy po-
dobne do tych, które pojawiają się 
przy zapaleniu ucha, czyli uczucie 

zatkanych uszu, ból ucha, nasila-
jący się podczas jedzenia i picia i 
gorączka.

Do przewiania szyi może dojść 
np. po zdjęciu szalika. Mówi się 
wtedy o zapaleniu mięśnia nerwu 
szyi, którego pierwszymi objawami 
są sztywność i ból karku.

Z kolei objawy przewiania 
pleców to ostry ból w ich dolnej 
części, który jest wynikiem zapa-
lenia korzonków. Konsekwencją 
przewiania pleców może być prze-
ziębienie nerek, którego charakte-
rystycznymi objawami są ból w 
okolicy lędźwiowej, zmniejszenie 
ilości oddawanego moczu i jego 
zmętnienie.

Osoba, którą przewiało, może 
skarżyć się również na ból gardła 
lub w klatce piersiowej. Zwykle 
objawami współtowarzyszącymi 

jest podwyższona temperatura, 
dreszcze i uczucie ogólnego “rozbi-
cia”. Mogą pojawić się także katar 
i kaszel, ponieważ przewianie 
całego ciała może doprowadzić do 
przeziębienia.

Nawet 1000 - tyle stracimy pod-
czas godzinnego wchodzenia po 
schodach. Tak intensywny wysiłek 
fizyczny wystarczy, by spalić po-
łowę dziennego zapotrzebowania 
energetycznego. Jednak kalorie 

Łyżeczkę zmielonych ziaren kozieradki zalać szklanką wrzątku. 
Parzyć przez 15 min. Stosować po ostygnięciu na skórę głowy. 
Wcierka ma charakterystyczny zapach przypominający zapach 
rosołu, dlatego należy wcześniej zaplanować jej zastosowanie.

Składniki:
2 łyżki mleka, 

5 gram żelatyny spożywczej / 
gumy ksantanowej, 

2 krople olejku eterycznego (na 
przykład z drzewa herbacianego, 
cynamonowego, szałwiowego). 

Do miseczki wsyp żelatynę i dodaj 
olejek eteryczny. Podgrzej mleko 
i dodaj je do żelatyny, mieszaj do 
rozpuszczenia. Zaczekaj, aż masa 
trochę wystygnie, przez ten czas 
możesz umyć i osuszyć skórę twa-
rzy. Gdy maź zgęstnieje, nałóż ją na 
twarz cienką warstwą. Zaczekaj aż 
maska zaschnie, czyli ok. 20 minut. 
Delikatnie ściągnij ją z twarzy. Zmyj 
pozostałości wodą.

ile kalorii spalamy podczas 
różnych czynności? 

Wchodzenie po schodach 
- 948 kcal/godz.

Bieg (szybki - 5 min/km) - 780 kcal/h
Szybki marsz (7 km/h) - 293 kcal/h

Sen – 70 kcal/h
Seks – 200-600 kcal
Spacer - 228 kcal/h

Pływanie - 468 kcal/godz.
Energiczny taniec - 366 kcal/godz.

Aerobik - 300 kcal/godz.
Boks - 558 kcal/godz.

Gra w kręgle - 204 kcal/godz.
Jazda konna - 258 kcal/godz.

Jazda na łyżwach - 426 kcal/godz.
Jazda na nartach - 438 kcal/godz.

Gra w kosza - 504 kcal/godz.
Odkurzanie - 135 kcal/godz.
Skakanka - 492 kcal/godz.

Tenis - 432 kcal/godz.
Brzuszki - 400 kcal/godz.

Rower stacjonarny - 422 kcal/godz.
Jazda na deskorolce - 318 kcal/godz.

TABELA SPALANIA KALORII

Podczas pisania sms-ów spalamy 40 kilokalorii na godzinę

możesz spalić nie tylko wtedy, kiedy 
ćwiczysz, lecz także podczas seksu, 
a nawet snu, ponieważ ludzki orga-
nizm spala kalorie przez całą dobę.

Kalorie można spalać nawet 
bez intensywnych ćwiczeń na 

120 kilokalorii spalimy podczas 
mycia okien czy podłogi 

Wcierka z kozieradki 
na wypadanie i porost włosów

Domowy peeling odpowiedni 
do cery trądzikowej

Przewianie organizmu - objawy

Przewianie ucha ma podobne 
objawy jak jego zapalenie

PeelinG sKóRy Głowy 
- oczyszcza i Pobudza KRąŻenie

PRZEPIS NA PEELING 
DO SKóRy GŁOWy 
- NAWILŻAJąCy

Składniki:
1/4 szklanki oliwy z oliwek, 

1/4 szklanki brązowego cukru. 
Wymieszaj składniki w mi-
seczce i nałóż na mokrą skórę 
głowy. Masuj okrężnymi 
ruchami przez kilka minut, a 
następnie zmyj letnią wodą. 
Na koniec umyj włosy szam-
ponem i nałóż odżywkę.

PRZEPIS NA PEELING DO 
SKóRy GŁOWy 

- ZŁUSZCZAJąCy
SKŁADNIKI:

Składniki:
6-8 tabletek aspiryny, 
4 łyżki ciepłej wody. 

Rozpuść aspirynę w wodzie i 
nakładaj na skórę szczoteczką 
do zębów. Oddzielaj mokre 
włosy grzebieniem i masuj 
szczoteczką skórę głowy. Aspi-
ryna zawiera kwas salicylowy, 
który korzystnie wpływa na 
skórę dotkniętą trądzikiem, 
doskonale oczyszcza i złuszcza 
skórę. Po kilku minutach zmyj 
peeling letnią wodą i umyj 
włosy jak zwykle.

Peeling skóry głowy pobudza krążenie

PRZEPIS NA PEELING SKóRy 
GŁOWy - OCZySZCZAJąCy

Składniki:
1 czubata łyżka sody 

oczyszczonej, 
1 łyżka szamponu, 
kilka kropel olejku 

z drzewa herbacianego. 
Wymieszaj wszystkie składniki 
i nałóż na skórę głowy. Masuj 
przez kilka minut, by usunąć za-
nieczyszczenia i martwe komórki 
naskórka. Na koniec umyj skórę 
i włosy letnią wodą. Możesz 
także nałożyć lekką odżywkę. 
Ten peeling nie jest polecany 
do włosów farbowanych, ale 
doskonale sprawdza się w pie-
lęgnacji przetłuszczających się 
włosów i skóry głowy. Olejek z 
drzewa herbacianego działa an-
tyseptycznie, a soda oczyszczona 
absorbuje nadmiar łoju.

siłowni. Wystarczy, że sięgniemy 
po odkurzacz, mopa lub płyn do 
spryskiwania szyb. Podczas godzi-
ny odkurzania spalamy 135 kcal. 
Niewiele mniej, bo 120 kilokalorii, 
spalimy podczas mycia okien czy 
podłogi. Trochę więcej energii mu-
simy zużyć na pranie ręczne (150 
kcal). Jednak najbardziej efektywne 
jest szorowanie podłogi, podczas 
którego spalimy aż 213 kcal.
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
Elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 
kV, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego 
np. suwnice bramowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej 
organizacji własnej pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice 
bramowe, wózki widłowe, mile 
widziana obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej 
organizacji własnej pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia 
SEP do 1 kV, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – 
mechanika (budowa maszyn), 

znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
umiejętność pracy w zespole, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie, 
obsługa komputera.
Snowman Foods Solution Sp. z o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie rolnicze i 
ogrodnicze, podstawowa 

znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Elektromechanik 
samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
lub techniczne – mechanik 
– elektronik samochodowy, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
prawo jazdy kat. D, 2 lata 
doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Monter stolarki PCV
Doświadczenie w montażu 
stolarki PCV oraz pracach 
budowlanych, prawo jazdy kat. B.
REDECOR
Grzegorz Skobel
Mikołajew 9
99-100 Łęczyca
tel. 606 336 097

Handlowiec
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy 
kat. B.
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26

OGŁOSZENIA DROBNE

99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie zawodowe 
– mechaniczne, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
zawodowe
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411
Praca Kutno/ Łęczyca

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie min. 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 
doświadczenie zawodowe 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 

widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji 
odzieży, odszywania wzorów, 
doświadczenie 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie
Stanisława Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków mile widziane.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie, ul. Reymonta 7A

Pielęgniarka środowiskowa/
środowiskowo-rodzinna/rodzinna
Wykształcenie min. średnie – 
pielęgniarstwo, mile widziane 
doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18
99-150 Grabów
tel. 503 028 096

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

SPRZEDAM działki 
budowlane o powierzchni 

1200 m² - BOCZKI. 
Nr tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy 
lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 lub 
506-856-382

Sprzedam dom w centrum Ozor-
kowa – cena 260 000 zł do nego-
cjacji. Tel.: 606-393-620 po godz. 
17.00

Sprzedam pralkę i zmywarkę 
(używane). Tel.: 606-393-620 po 
godz. 17.00

Sprzedam pawilon handlowy 30 
m² w Ozorkowie, ul. Mielczarskie-
go 6A. Tel.: 784-189-815

Sprzedam ladę chłodniczą 110 x 
200. Tel.: 784-189-815

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel: 500-336-322

Hak holowniczy, atest, homologa-
cja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , dojarkę + 
2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą na 
pas z podstawką na kółkach, nowy 
wózek do wożenia woreczków, 
maszynę do obcinania cebuli lub 
3 silniki do niej osobno oraz 2 ro-
werki dziecinne w dobrym stanie. 
Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Renault Clio po kapital-
nym remoncie, silnik 1,3, rocznik 
1999 – niedrogo. Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Leszcze 
13 zatrudni mechanika. Tel.: 609-
562-154
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy zaproszenia na 
seanse. Wystarczy, że zadzwonicie do naszej redakcji 

(24 253-59-67), w środę, między 
godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 

kupon w kasie kina będziecie mogli 
odebrać darmowy bilet. 

Uwaga, liczba darmowych zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na 
bezpłatny seans w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/
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Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
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        PIĄTEK 11.08.

TANI WTOREK 15.08.

ŚRODA 16.08.

BUENO CZWARTEK 17.08.

www.kinogornik.pl

NIEDZIELA 13.08.

 .PONIEDZIAŁEK 14.08
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miejska pasieka w Katowicachostrygi z automatuzaskakująca kandydatura

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Niedawno NASA szukało kandydata na stanowisko 
ofi cera obrony planetarnej. Okazuje się, że jako jeden z 
pierwszych aplikację nadesłał 9-latek z New Jersey Jack 
Davis, który argumentował, że świetnie nadaje się na to 
stanowisko, bo jest młody i może się z łatwością nauczyć 
języka obcych. Jego list wywołał w agencji poruszenie, 
odpowiedział mu więc sam dyrektor Działu Nauk Pla-
netarnych dr James L. Green. Chłopiec podkreślał, że 
oglądał wszystko, co mógł, o kosmosie i obcych. Dr Green 
wytłumaczył Davisowi, na czym polegają zadania ofi cera 
obrony planetarnej. Podkreślił też, że NASA zawsze zależy 
na obiecujących naukowcach i inżynierach. - Mamy więc 
nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy cię tu w agencji 
-odpowiedział chłopcu. Do Jacka Davisa zadzwonił też 
dyrektor badań planetarnych, który pogratulował mu 
zainteresowania stanowiskiem.

We Francji pojawiają się automaty do sprzedaży świeżych 
ostryg. Jednym z pionierów jest Tony Berthelot, hodowca 
ostryg z 30-letnim doświadczeniem. Na wyspie Île de Ré 
z jego automatu można kupić różne małże w całej gamie 
rozmiarów. Dzięki szklanemu panelowi klienci doskonale 
widzą, co kupują. Hodowcy ostryg poszli w ślady pro-
ducentów innych świeżych towarów, którzy kiedyś mieli 
stargany przy drogach, a teraz wykorzystują maszyny. 
Berthelot uważa automat za dodatkowe źródło dochodu, 
a nie za alternatywę dla tradycyjnych punktów sprzedaży. 
Wg Francuza, automat przemawia zwłaszcza do młodego 
pokolenia, przyzwyczajonego do zakupów w Internecie i 
braku sprzedawców. Maszyna, do złudzenia przypomina 
paczkomat.

Na dachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach powstaje miejska pasieka. Za-
montowano tam już sześć uli, które za kilka dni zostaną 
zasiedlone pszczołami. Pierwszego miodu można się 
spodziewać za rok. Uczelniana pasieka posłuży również 
naukowcom do badań m.in. nad wpływem środowiska 
miejskiego i związanych z nim czynników stresogennych 
na kondycję pszczół. Pomysłodawcami utworzenia uni-
wersyteckiej pasieki są doktorant mgr Łukasz Nicewicz 
oraz mgr Agata Bednarek z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska UŚ. Opiekę nad całym przedsięwzięciem spra-
wuje dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. 

Żeby nie zginął Prezes na plaży

Jaki ojciec 
taki syn

Są plaże, 
gdzie legalnie 
można kupić 
marihuanę


